
EEN ~WOORD OVER 8EZOLOIGDE CONSULS 

Met b01angstelling zagen wij ui~ een der |aatst0 nummers van 
di~ T~dschrift, dat de Duitsche Rijksregering steeds voor~gaat met 
naar b elangrijke hande|spla~tsen in den vroemde hezoldigde con- 
su]aire amb~enaren als co--lea r ~ /  af to vaardigen, terwijl de 
uitgaven voor de consulaire dienst van he~ Duitsche Rijk reeds tot 
over de he!ft ges~egen waren van de sore die aldaar voor de gezant- 
schapsposten vereisch~ wordt. De hervorming van her consula~wezen 
was ook een der eerste en heilzame gevolgen van de eenheid 
in Duitschland. De l~oord-Duitsche Bond was ter naauwer nood 
tot stand gekomen, of de Bondswe~ van 1867 gaf aan her con- 
su]aa~wezen eene vaste rigging en organisatie, geheol op de hoog~e 
van en in naauwgeze~te overeens~emming met de eischen van den 
tijd. Thans is he~ Dui~sche Rjjk naauwelijks geves~igd, of over 
geheel de bekende wereld wordt 6~n wel doordaeht en prak~isch 
ingerigt consulair ste]sel uitgebreid, dat slechts uit Duitschers 
zich recru~eert, en alle waarborgen aanbiedt voor de meest vol- 
doende behartiging der Duitsche belangen. Hoe geheel anders is 
dat bij ons! Is her niet treurig, dal~ her van oudsher handel  
drijvende en zeevarende Nederland juist _in zoodanig opzigt de 
grootste tegenstelling moet opleveren? Of bezit~en wij eenige 
consulaire inrigtlng, die in de verte naar een ste]sel zweemt ? Is 
zelfs onze wet op de consulaire reg~smagt, met he~ oog op ons 
personeol, uitvoerbaar ? Worden w~ welligt buitenslands, op de 
p]aat~en door onzen handel en onze scheepva~rt gestadig bez0cht, 
door Nederlanders ver~egenwoordigd? Neen erkennen wij 
her - -  wij doen voor de Duitschers, al dag~eeken~ hunne 
sta~tkundige eenheid eers~ van gis~eren, vet onder in de juiste 
opvat~ing van de eischen en teekenen des tijds. Wij staan nog 
op hetzelfde standpunt, waarop da~ |egio kleine Duitsche staatjes 
van weleer stonden, die zich ultputten in diplomatischo z e n -  
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dlngen bij alia mogolijke Haven, terwijl de materiele belang~en 
h.unner onderdanen buitens'lands to vergeefs naar voldoende be- 
scherming zochten. 

Wie welligt meenen mogt datwij  overdr~ven, informere zich 
in onze koopsgeden. H~ trachge te weten ~e korean hoe daar de 
denkw~ze is omtrent de .Nederlandsche consuls. Hij vrage aan 
onze soheepsgezagvoerders, onverschillig 0f~zij .o,p Oost of West ,  
op Brazilie of op China varen, hoe zij door onze consulairO 
am6tenaren (?) bejegend warden. Wij zljn gerus~ omtrent hat ant- 
woord, dat men bekomen zal. Want ,  hetgeen wlj Jn a]gemeene 
trekken bij de Duitschers roemden, gerwijl daze nag in een staat 
van overgang verkeeren, is bij de overige zeevarende natien van 
eenige beteekenis: reeds" fang regal en wet. De 'consulaire ver- 
tegenwoor.dlging heart allerwege in onze eeuw tot een der eerst~e 
staa~szorgen behoord, overtuigd als men was dat do diplomatie, 
sedert haar werkkring binnen de tegenwoordige enge grenzen 
beperkt ward, te kor~ schoot veer de eischen van handel, scheep- 
vaart en nijverheid. Kosten noch inspanning warden gespaard am 
te gemoe~ to komen aan hetgeen door daze mag~ige ho~boomen 
der moderne maatschappi j gevorderd word; en zoo ward vrij al- 
gemeen hat stelsel gehuldigd, dat elke natie nationale handels- 
agenten uitzond, am op alle punten der wereld waar hot vereischt 
werd veer die groote belangen to waken. Slechts weinige Staten 
maakten hierop eene Uitzondering. Daze gaan nag voor~ met 
veer hunne consuls buiten'slands te klezen vreemdelingen, wie 
geen enkele daurzame band aan de natie welke zij heefen te 
vertogenwoordigen, verbindt. Ondor die Staten bekleedt l~eder|and 
de eorste plaats. He~ dealt daze weinig benijdenswaardige positie 
slechts met Belgie, Denemarken en eenige Zuid-Amerikaansche 
Republiekon ! Y a n  daar dan oak, dat men bij ons alle redan heef~ 
tot klagen, en dat onder onze kooplieden an readers nagen0eg 
~.lgomeen de overtuiging war,el heef~ gescho~en, dat de tegen- 
woordige inrigting van hat Nederlandsche consulaatwezen, in 
plaats Van hunne belangen bevorderl~k to zijn, slechts eigenaardig 
geschlk~ is am die to benadeelen. Zooveel is zeker, dat z~nder 
diep ingrijpende maatregelen, de bes~aande toestand niet te ver- 
be~eren is. Om daartoe na~r vermogen made te werken, willen 
wij in de volgende regelen onderzoeken hoehe t  consulaatwezen 
elders, in de eersto plaats blj onze prak~ische westelijke naburen, 
is geregeld. 

Wij willon nie~ beslissen welke dot beide mogendheden, ~.n- 



geland of l~rankrljk, ztch her eerst de vraag tet.oploss~ng .voot- 
legde, hoe hare vertegenwoordiging buiten'slands beret te doen 
beantwoorden aan hetgeen, in de nieuwe periode van ontwikke- 
ling .die van her eerste vicrde dezer eeuw dagteeken~, de belangen 
van handel en nijverheid van hun land vorderden. ])it is zeker, 
dat zoowel her Parlement als de publieke opinie in Engeland op 
eene verbetering krachtig aandrongen, en dat. van dien aandrang 
de parlementsakte van 5 Julij 1825 her regtstreeksche uitvloeisel 
was. Deze akte nu is de grondslag gebleven der inrigting van 
her Britsche consulaatwezen, he~geen te meet 0pmerking ver- 
dient,  wijl her Huis der Gemeenten zich sedert herhaaldelijk met 
dat onderwerp heeft bezig gehouden,, en nog ten yorigen jare eene 
enqu6f.e ingesteld heeft naar de werking van her bestaande stclse]. 
~Eene instelling, die zulke zware proeven zegevierend doorgestaan 
heeft, verdient genoemd te worden. Zij rest op de volgende grond- 
slagen: lo. onderzoek der bekwaamheid van den  consul, v66r 
zijne benoeming; 20. bezoldiging; 3o. verbod van handel te dr~jven, 
naar gelang van omstandigheden; 4o. verantwoording der consu- 
laire inkomsten, k l  deze punten zijn ontegenzeggelijk, met her 
oog 0P de belangen welke de consul in onzen tijd heeft veer te 
staan en de vele eischen die aan hem ges~eld worden, met her 
oog niet minder op de steeds toenemeude uitbreiding die her 
consulaatwezen van alle ]anden verkrijg~, van hot grootste gewigt. 
Zij verdienen allezins de aandacht, vooral van die natien die daar- 
om~rent nog de eerste voorzieningen maken moeten. 

Op welke w~ze de noodige zekerheid verkregen wordt omgrent 
de bekwaamheid van hen die naar de consulaire loopbaan dingen, 
is ons niet regt duidelijk geworden. Dat echter met dot daad die 
zekcrheid genomen wordt alvorens de aanstelling eens consuls in 
Engelsche dienst geschiedt, blijkt nog uit her verslag der bov en- 
bcd0e!de enquire. En bovendien levert hot uitgestrekte veld van 
den ~Engelschen handel reeds eene uitmuntende oefenschool veer 
toekomstige consuls op. ])at her voorsehrift en de prakt~k in 
~Engeland bes~aat, is genoeg,' om op de voordeelen dsarvan be- 
dacht te doen zijn. In  ~Frankrijk wordt, even als in de meeste 
andere rijken, gelijke voorzorg genomen veer de toelating tot den 
laagsten rang van de meer hierarchisch ingedeelde consulaire dienst. 

]t~et opzigt tot her tweede punt,  heeft de praktische blik der 
]~ngel,schen hen spoedig doen inzien, dat her ,,pas .d'argent, pas 
de suisse" ~n de eers~e p]aats gold veer eene dienst, die zich 
tot de vers~ afgelegene punten der bewoonde wereld uit~trekt, De 



hoofdbepali~g de~ wet van 1825 was dan ook de r~agt~ging~t~ot 
StelSelmatlge u~tbretding van de bezoldiging der eo~sulaire ambte- 
naren. Men kan ve~llg eannemen, dat twee dbrden tier bezoldigde ~ 
constl|s van Engeland dit eerst zijn sede'rt doze wet is  uitgevoerd, 
en dat dan nu ook op alle p]aatsen die als hoofdpunten be- 
schouwd worden veer ~Engeland's handel of seheepveart, of 'ook 
veer zijne p01itieke belangen, een bezoldigd Engelsch ambtenear, 
aim consul-genereal of als eenvoudig vice-consul," ~s~anwezig is. 
~Engeland bezit thans 268 bezoldigde consu]aten, en besteedt da~ra 
veer 163,558 pd. St., d. i. rtiim f l ,960,000.  Die eijfers behoeven 
echter her een zoo rain a]s her ander, van he~. v01gen van ]~nge- 
land's voorbeeld af to Schrikken. Want ,  in de eerste pleats, heeft 
Engeland een~ tamelijk ultgebreide consulaire diplomatic. H e t  
onderhoudt - -  om een voorbeeld te noemen - - i n  Turkije alleen 
85 consulaten, .die ongeveer evenveel malon 1000 poiid sterling 
kosten, met her doel om op alle punten van hot Ttirksehe gebied 
orde en vrede te bewaren, en - -  een cog in 't' zeil ~e houden. 
Zoodanige enorme sore is misschien veer ~root~Brittalinie zeer 
nuttig besteed, mear zou veer een k]einen steat zekor eeli~ geheel 
noodelooze uitga~f zijn. In  de: tweede pleatS, tibet de Engelsche 
regering de inkomsten harer consu]aten storten i n ' s  r i jkskas.  
De Wet  van 1825 heeft hear deartoe gemagtigd, en de op- 
brengst dier inkomS~en, h0ewel afwlsselend als alle rijks-in- 
komsten, lee:err eene aanmerkelljke bijdrage tot bestrijding der 
consulaire bezoldlgingen. De Engelsche regering ging, e~' gear 
steeds, van hot juiste beginsel uit ,  dat tot die bezoldiging niet 
alleen de  steat meet bijdrageil, mast ook handel e n  scheeFvaart, 
ten Wier beh'oeve een groot~ deel der consulaire posten ingesteld 
worden, en eveneens allen die, hetzij ter regtverkrijging buiten 
's lands, hetz~ om andere redenen, tot de' consuls h u n  t~oevlugt 
neinen. ;Dat de staat dear  meet dan elders can de eonsul~:ire 
dlenst te~i koste legt, beWijst slechtS te  meet dat _Enge]and een 
eanzienl~k deel zljn~r consulaten met een politick doel h~eft 
ingesteld en onderh0udt. 

Her  verbod van handel te drijven, e~ndelijk, hee~t met de be- 
zoldigin'g de r  ~ngelsche consuls gelijken fred gehou'~en. ]~en 
zbeht dea~in een Wearborg veer  onpartijdige behandeling ~ n  d e n  
handel en de seh~epveart der Engelsche onderdanen bui~elis]ands; 
hoewel dearmede slecht te rijmen is de v~erguiining, ' wel~ke de 
]~ngelsche regering herhealdelijk ean hare consuls verleent, om 
agen~schappe'n van scheepvaart-maatschappijen en andere handels- 



ve~ootschgppen w~.r te ne~nen. Her verbocl van hauclel te dr~on, 
in z~n ruimsten zin" opgevat, schijn~ ons nlet vrij can Overd~ving 
toe, wijl in her consulaatwezen her handelselement Mtoos con 
bruikbaar, sores een onmisbaar element meet genoemd worden. 
De ]~ngelsche Regering heeft dan ookde wenschelijkheid~ingezien 
om d~armede te geven en t e  nemen, naar ge]ang van omstandi'g- 
heden, ~.oodat bij e]ke nieuwe benoeming en veer elk bijzonder 
geval ultgema~kt wordt, of her drijven van handel den Consul zal 
vergund dan wel geweigerd worden. Yeel sterker is her fransche 
stelsel togen den koopman-consul gekeerd. Aan ~lle consuls- 
generaal, consuls en el~ve-consuls van l~r~nkrijk is b ij de organieRe 
regeling van 1888, zonder uitzondering, ]let drijven van e~ken 
handel verboden. Dat nu de gewone koopmansbezigheid nadeelig 
kan terugwerken op de consulaire dienst ,  is niet te ontkennen ; 
maar wij betwijfelen Jan den anderen kant, of de bij voortduring 
afwisselende eischen en behoeften van handel, scheepvaart en 
nljverheid reel baat vinden b~ een zoo zuiver bureaucratlsch 
stolsel, a]s her fransche is. 

D e  Yereenigde Sta~en hebben, bij ~ct van Wraart 1855, ~hun 
diplomatiek en consulair stelsel in den geest van her ]~,ngelscho 
hervormd. Zij dee len  hunne consuls in twee groote catogorien, 
die welke wel, en die welke niet bevoegd z~n handel t e  drijven. 
Op alle veer hen belangrijke punton zijn de consulaire ]?~sten 
bezoldigd. Zij zijn in gezegde acre met na~ne gcnoemd; en men 
kan ook daaruit zien, dat juist niet al:t~d in ~ooge bezoldigingen 
een waarborg veer de behoorlijke waarnemlng der s taats-en 
handelsbelangen gezoeht wordt. Reeds werd in her vorig nummer 
van dit Tijdachrift opgegeven, dat de consuls generaal en consuls 
van her Duitsche rijk de bescheiden bezoldiging genieton van 
3000 en van 15(}0 Thaler, Zoo blljkt nu~ dat de Amerikaansche 
consul t e  Amsterdam b. v. eene jaarwedde van slechts 6dn dui- 
zend, die te R'otterdam van twee duizend dollars geniet; beido 
met her verbod van handel to driven,  en met de verpligting om 
de inkomston hunner consulaten in de schatkist der republlek te 
storton. 

Deze laatsto verpligting, die op alle bezoldigd~e, en tot zekere 
hoogto ook op de onbezoldigde consuls van Amerika rust, ~leidt 
tot de al]~cropmerkelijksto uitkomst, dat de uitgaven van de ge- 
heele consulaire dienst der 3rereenigde Staten op die wijzo, d. i. 
door de verantwoording der consulaatregten, bestreden worden. 
Zoo wij ons niet bedriegen, wordt dezelfdo uitkomst ook in 



Spanje en ! tal ie verkregen. Dag gelijke bepaling.in :Fra~krlj:k 
hog nieg tot hetzelfde resultaag: geleid heeft, meet wel hoofd- 
zakelijk gevzeten wordeu aan de hoog opgevoerde bezoldigingon, 
welke dag rijk niet aUeen ann-zijne diplomatieke, maar ook ann 
zijne consulaire ambtenaren toekent. 

Welke nu  ook de voorwaarden zijn, die de genoemde zeevarende 
en handr ann he r  bezoldigen hunner consulaire instelling 
verbonden hebben, van ~dne voorwaarde is geen hunner, afgeweken, 
die van alleen ..na~ionalen veer de eonsulaire posten van eenig 
ge~igt benoembaar te s~ellen, l~egering en vertegenwoordiging 
gram daar van de overguiging uit ,  dat in den regel alleen bij 
eigen landgeno0ten die toewijding niet alleen, mawr ook die kennis 
van de bronnen van welvaart van her ]and, van de:-landswetten, 
om nieg te spreken van de lands~aal kan gevonden worclen, die 
zoo vele vereisehten zijn veer de behoorlijke vergegenwoordiging 
eener handeldrijvende natie. Van die overguiging gnat ook de 
Zweedsche regering :ui~, wanneer zij elke v, aea~ure in haar consu- 
laatwezen openbaar aankondigt, ten einde nile landsonderdanen 
in  staa~ ~e stellen daarnaar me6 ~e dingen. Her  kleine Zwitserland 
verbiedt uitdrakkelijk, dat anderen dan Zwitsersche burgers zijne 
co~asula~en bu i t en ' s  lands bekleeden. E a ,  'hoewel beg die betrek- 
kingen nie~ bezoldig~, vinden wij met der daad overal Zwi~sersehe 
burgers als vertegenwoordigers wan hun yolk in den vreemde! 
Wag de T')uitschers be~ret'~, zagen wij reeds hoe ook dezen be- 
langr~ke stappen gedaan hebben op de baan, die in 1825 door 
Engeland met zoo goed gevolg werd. ingewijd. 

]Kaakt nu Nederland, in gezelschap van eenige Zuid-Ameri- 
kaansehe republ ieken,  in deze, zooals in meer zaken, eene uit- 
zondering, dan worden daarvoer gemeenlijk argumenten aange- 
voerd, die wij tot de oude kennissen rekenen. ]~eg is ook zoo 
ligt gezegd dat kleine landen geene nationalen veer hunne con- 
sttlagen kunnen vinden en niet zulke grooto uiggaven daarvoor 
doen kunnen, als.~Engeland en Amerika; bij voorbeeld, dag men 
nieg eens de moeite neemt over heg gezegde natedenken. Dat  
nie~ overal nationalen veer elke consulaire begrekking kunnen 
gevonden worden, dat nieg overal in een uiggebreid consulaat- 
wezen bezoldigingen kunnen gegeven worden, kan geredelijk 
worden toegegeven. Dig word~ zelfs duidel~k aange~oond door her 
voorbeeld dier rijken, die bezolaiging e~ nationalitei~ als regel 
hebben aangenomen. Her geheele gegal eonsulaire amb~enaren van 
~Engeland beloopt, meer dan 600, en daarYan zijn er nog geeno 



:S00 bezoldlgd. Bij de Vereenigde Staten spreekt die verhoudi:ng 
hog s~erker. Hoewel de handel der Unie, gtobaal genomen, sleehts 
ongeveer ~ bedraagt van dien van Groot-Brittannie, heeft zij aan 
haar consulaire instelling eeno zoodanige uitbreiding gegeven dat 
zij thans over de 800 agenten in haar dienst heef~. Daaronder 
nu zijn geene 200 bezo~digde. He~ zou ook, zonder de grootste 
opofferingen, niet wel mogelijk zijn dit verschil tusschen bezol- 
digde en onbezoldigde consu]aire agenten wegtenemen Her  zou 
veer staten zelfs wier burgers zoo wijd en zijd verspreid zljn als 
de Engeischen en  Amerikanen, onmogelijk wezen overal, op de 
gewenschte plaatsen, eigene landgenooten' te vinden die tot de 
waarneming van een  consu]aat gezind zouden zijn. Maar juist de 

-tegenwoordige tijd, die, aan den eenen kant, eene groote uit- 
breiding van bet consulaatwezen vordert, maakt, aan den anderen, 
zoodanige eisehen overtollig. De on~zagchelijke toeneming der 
hande]sbetrekkingen tusschen de volken, de versnelde gemeen- 
schap en de algemeene regtszekerheid hebben'-ten gevolge, da~ 
op p]aatsen wa~r vroeger ter naanwernood den enkel consul den 
vreemdeling vertegenwoordigde, thans alle be]anghebbende handels- 
firma's hare eigene agenten hebben. ]~[en heef~ daarom wel 
eens willen voorspellen dat her consu]aatwezen zijne bete~kenis 
verliezen zou; w~ zouden daaruit alleen willen afleiden, da~ 
eene veranderde inrigtlng op he~ vootspoor onzer prakbische 
westelij ke naburen raadzaam is. Maar zeker is bet dat de dringende 
noodzakelijkheid om o p a l  zulke plaatsen bezoldigde nationale 
consuls te  onaerhouden, veer een goed deel verminderd is, indien 
altans daarvoor geene andere redenen bestaan. Daarblj, in zoo 
menige havenplaats komt slechts nu en dan een enkeI schip aan. 
~Daar zijn geene audere be]angen te behartigen; daar is geen 
enke] ]andgenoot gevestigd: een bezoldigd rijksambtenaar zou daar 
a]s consul a l een zeer onnuttig meubel zijn, Zoo verva~t veer een 
aan:ta] plaatsen, waar her veer eenig toezigt op de scheepvaar~ of 
in hot belang der statistiek misschien wenschelijk zijn mag een 
eenvoudig agent te hebben, van zelve de noodzakelijkheid om een 
bezoldigden post in te stellen of in stand te houden. Zoo wordt 
ook verklaard van waar her komt, dat slechts een vierde van al 
de consulaire ambtenaren der Vhreenigde Staten bezoldigd is. 

De  keuze der bezoldigde posten versehiIt natuurlijk naar aard 
en omvaug van elks belangen. Wij wezen alreeds op de bezoldigde 
consulaten van Engeland in den T~ewnt, waarvoor die van 
Frankrijk aldaar niet onderdoen, als op een voorbeeld dat anderen 
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Wljs doen Can ~t~et; nate~olgcn. Daarentegen hebben ~ngeland~ on 
Jaet Dai~sche r~k door de aanstelling van consules missi to g~a:- 
zibar, een voorbeeld gegoven dat zeker door do manaxea der 
wetenschap van alle landen wOrdt toogojuicht. ~ngeland. is de 
eeaige staa~, die op ~ernando-Po en menige plaats der Afri- 
kaanschc kust consuls qnderhoudt, hoofdzakclijk ter bcstrijding 
van den slavenhandel. Her wijd~ zijne bijzoedero zorgon en enorme 
geldsommen aan zijne consu]aire dienst in China, waar her de 
katoenen warcn z~ner fabrieken en den opinm zijne~ kolonien 
afzet. De Vereenigdc Staten, van hun kant, hebbcn her grootste 
deel der uitgavcn hunner consulaire dicnst over veer Centraal- 
en Zuid-Amerika, on thans ook veer Japan. ~ a a r ,  met uitzonde- 
ring van do dienst in de Oostcrsche landen, waar exc~ptionele 
toestanden hecrschen, heeft de consulaire inrigting wan al  &ege- 
noemde rijken in den regel dit gemeen, dat naar een of. meet 
hoofdpunten in he~ vreemde land een bezoldigd ~ationaal consul 
gezonden wordt~ die op de minder~ beteekenende plaatsen van 
zijn ressor~ ondergesch~ikte personen, onder  zijne eeran~woordin,g, 
aanstelt a]s eenvoudigo agentcn. Nemen wij ons ]and eens~ ~ot 
voorbeeId, dan vinden wij bezoldigd..e con~ule~ ~ia~ van ~Engcland, 
de Vereenig~e Staten, ~rankrijk, Italic, ZwedBn, l~usland, 
Oos~enrijk, Brazilie, ~e Amsterdam of te Rotterdam, of ook wel 
op beide plaatsen gelijktijdig. Van die voornaamste koopsteden, 
of eeno van beide, gaat de "mdeeling van her land in colfs~aire 
dis~ricten uit; e n  in de overige havens tre~en wij agenten ~er  
consuls aan, ~r agenten in de mceste geval]en Ned.eP]anders 

~ur 8gng zljn. Gelijke inrigting nu bcstaat in alle ]anden, en zij 
werkt, bij de geregelde en snelle middelen gan gemecnschap, 
allesz~ns r 

Die plaa~s, welke veer handel, scheepvaart of nijver~heid bij- 
zonder gewigt heeft, is a|dus her middenp~unt der we~k,z~amhoid 
van den con~/ r ~ u , ,  d.ie zijne kennis ~an de hulpbronn~n on 
de behoeften zij~er natie ten haren bate aanwendt, en z~ne 
agenten door medewerken ter bereiking gan hetgeen zijno regering 
hem voorschrijf~, War er dan gebeure, e~ is s~eech in den vrecmde 
bescherming ~e vlnden, ter plaatse of in de onmiddellijko nabijheid ; 
eene bescherming niet in uiterlijk beleefdheidsbetoon b cstaande, 
maar uitgaandc van de kennis dot na~ionale belangen, waarop in 
de eerste pla~ts prijs wordt ges~eld. 

De consul, zal hij zijn, war de aard zijner instelling mede- 
breng~ ~ de agent van her in~ernabionale handelsverkeer~ meet 



in dat verkeer werkelljk hot element vertegenwoordigen, dat zlch 
daarin wil doen golden. /ds  pionier voor de nijverheid zijner 
natie, zal alleen de bekwame nationale consul in staat zijn haar 
voor~elich~en en deopening  van nieuwe uitwegen te bevorderen. 
Juist  uit hoofde der onmogelijkheid voor kleinere volken om op 
alle plaatsen dot wero~d nation,Ion voor de  vorvulling hunner 
agentschappen te vinden, is de aanwezlgheld van z0odanlge consuls 
op de hoofdpunten een meer drin~end~ eisch, eene tie klemmender 
noodzakelijkheid. En nu hebben wij nog niet eens gewaagd van 
he~ n~a~, dat de insteili~ng dor consule8 misni, op zoo menig punt ,  
voor de we~enscha~ k~n opleveren,. - -  ]bat dan de kleinere staten, 
zlj die z~cJa buiten'slands nog steeds door vreemdelingen doon 
vertogenw, oord~gen, da~ geheel onToldoende, onpraktische, in 
sommigo gevallen zelfs geva~rlij;ke, stelsel ]aten varen! Want  de 
consulaire inrig-ti~g, d,i~ wij bier" besproken hebben, is ook voor 
hen bereikbaar, gaa~ ook hnnne middelen niet te boron, en 
vor~er~ van de person~lo krachten, niet meer dan de materiele 
be]ange~a, medebrengen.. ~roor eene handeldrijvende, zeevarende, en 
koloniserende natie, als wij zijn, moet er geen land wezen, of 

'zij er ten mlns~e door 66n connul m/8~8 vertegen~roordigd. Die 
we~tseh is niel~ overdreven, aangezien ]let g~oote belong dat vo~ral 
zoodanige, naBi~ keeft bij, ee~e bekweme en krach~fge vert~gen- 
woordlging, niet  hot mi-nst in. ve~wijderde streken. Die we~sch, is 
v.erder' gewe~tigd' ~o'or he~. veranderde karakter van diplomatic en 
�9 eonsula~t~veze~'; want,, wan~eer men de seherpe afschei&ing i~ 
a~merk ing  ~'eemt, die' in vor]ool~ ~an rod tusschen~ beide 
i~stelli~gen, ~ekomen i~, en me~ stelt den di, p lom~t  ~u~ ~alis 
onzer' d'~gen ~egenover den, agent van hot i~ternation.~le handels- 
verkeer, met den tirol van consul bekleed, dan is her. naauv~e- 

'lijks ~wijfclachtig, of de e~iplomatische werkkring wordt door dien 
tier consuls reeds in, beteekenis en omvang vet overtroff~n, H, oe- 
reel  ~e r ~ e r  ,z~t' dit niet~ ~n, hot vervolg her geval z~n.! 


